
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvdA/GL 

Naam: K. Gerritsen (burgerraadslid per januari 2016) 

Onderwerp: Asbest-inventarisering 

Datum indiening vragen: 14 december 2015 

 

 

Vragen: 

Hoeveel gebouwen, zijnde in gemeentelijk beheer, zijn reeds geïnventariseerd, hoeveel 

moeten en op welke termijn zal dit gebeuren. (Opgeplitst op typering gebouw) 

Antwoord: 

De gemeente beheert 72 gebouwen. Daarnaast beheert de gemeente nog een 

aantal woonwagenstandplaatsen. Daarvan zijn er circa 50 van voor 1994.  

 

Ondanks het ontbreken van de wettelijke verplichting daartoe inventariseert de 

gemeente die allemaal op de aanwezigheid van asbest. In het eerste kwartaal 

van 2016 wordt die inventarisatie afgerond. Het betreft hier nog drie 

voormalige dienstwoningen, een schaftlokaal en negen buurthuizen. 

 

 

Wat zijn de wettelijke verplichtingen t.a.v. de asbestinventarisatie? 

Antwoord: 

Er geldt geen algemene preventieve plicht tot het uitvoeren van een 

asbestinventarisatie voor gebouwen. Die verplichting is er dus ook niet voor 

gebouwen in beheer of eigendom van een gemeente.  

 

Als er echter bouwwerkzaamheden gaan worden uitgevoerd aan gebouwen van 

voor 1 januari 1994 is die verplichting er wel, ook voor gemeentelijke 

gebouwen.  

 

Toelichting  

De artikelen 3 en 4 van het Asbestverwijderingsbesluit zijn hier leidend voor de 

genoemde verplichting. De datum van 1 januari 1994 is gekozen omdat het 

daarna niet meer was toegestaan asbest in gebouwen toe te passen. Die hoeven 

dan dus ook niet op asbest geïnventariseerd te worden.  

 

 

Hoe worden veiligheidsrisico's afgedekt in een plan van aanpak, voor zowel 

gemeentelijke gebouwen alswel gebouwen die niet in gemeentelijk beheer zijn? 

Antwoord: 

De uitvoering van asbestverwijderingswerkzaamheden is met een aantal 

veiligheidsmaatregelen omgeven. Voorafgaand aan die werkzaamheden is er ter 

voorbereiding dus de verplichting tot het uitvoeren van een 

asbestinventarisatie. Daarnaast is het op grond van artikel 1.26 van het 

Bouwbesluit 2012 verboden zonder of in afwijking van een sloopmelding, 

ingediend bij burgemeester en wethouders, asbest uit een pand te verwijderen.  

 

Voor wat betreft de uitvoering zelf: het Asbestverwijderingsbesluit bepaalt dat 

het verwijderen van asbest alleen door een daartoe gecertificeerd bedrijf mag 

gebeuren.  

 



Als sluitstuk is er toezicht: dat wordt in Noordoostpolder uitgevoerd door de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).   

 

 

Hoeveel procent is reeds gesaneerd? 

Antwoord: 

Dit is lastig in procenten uit te drukken. Met de uitvoering van de 

asbestinventarisatie van de gemeentelijke gebouwen is wel inzichtelijk in welk 

gebouw nog wel asbest is en waar zich dat bevindt.   

 

Hierover kan het volgende worden opgemerkt. Niet in elk geïnventariseerd 

gebouw is asbest aangetroffen. Daar waar het wel is aangetroffen en 

gemakkelijk te verwijderen was is het weggehaald. In een enkel geval is er een 

asbestbeheersplan gemaakt. Dit wil zeggen dat het daar waar het is 

aangetroffen en niet gemakkelijk verwijderbaar was met een sticker is 

gemarkeerd. Bij een eerstvolgende verbouwing wordt dit asbest verwijderd.  
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